
HET VOLK:  23/06/1995 : Man die vrouw na twee weken huwelijk neerstak 

weer vrij 

 

 
Ronse/ Oudenaarde  

Amper een maand nadat hij in hun woning aan de Olifantstraat in Ronse zijn 21-jarige vrouw 

Nojra D. met twee messteken in de borst neerstak en vervolgens op de vlucht sloeg, is de 24-

jarige Akdim R. daarvoor door de Oudenaardse rechter Jean-marie Van Impe veroordeeld tot 

twaalf maanden gevangenisstraf met uitstel, behalve voor de periode van voorhechtenis. Een 

uitspraak waarmee het openbaar ministerie zichtbaar moeite mee had. 

In 1993 werden Nojra D. en Akdim R. aan elkaar uitgehuwelijkt, maar pas in juli ’94 zagen 

beiden elkaar voor het eerst toen Akdim R. vanuit Marokko naar België overkwam. Een 

tijdlang woonden ze samen bij haar ouders in de Bredestraat tot ze twee weken voor de feiten 

officieel in het huwelijk traden en in de Olifantstraat gingen wonen.  

De eerste veertien dagen van het huwelijk waren allesbehalve rozengeur en maneschijn. 

Akdim R. had het moeilijk met de westerse gedragingen van zijn vrouw en kon niet 

verkroppen dat zij uit werken ging, niettegenstaande dat ze de enige kostwinner was. Er werd 

alle dagen geruzied en de bom barstte op 11 mei van dit jaar. 

Akdim R. had die dag de wijzers van de wekker enkele uren verdraaid om zijn vrouw te doen 

geloven dat het nog geen tijd was om te gaan werken. De zaak kwam aan het licht, er volgde 

een felle woordenwisseling en toen Nojra D. na de middag de trap afdaalde, zag ze haar man 

staan met een handdoek over zijn hand. Daarachter zat het mes verborgen waarmee hij twee 

keer toestak. De vrouw probeerde haar man te overhalen een dokter te halen. Hij beloofde dat 

te zullen doen, maar sloeg echter op de vlucht. 

“Bij de steekpartij liep het slachtoffer een gebroken rib op en het scheelde nauwelijks of hij 

had haar vitale organen geraakt. Bovendien zijn er de verklaringen die het slachtoffer aflegde 

op de avond van de feiten en die bezwarend zijn voor de dader. Nadien heeft ze die 

verklaringen onder druk van de familie gewijzigd, maar die stemmen niet overeen met de 

vaststellingen die verricht werden. Wij vorderen twee jaar gevangenis waarvan de helft met 

uitstel”, pleitte substituut Geert Merchiers. 

“Als hij haar werkelijk wilde doden, had hij dat probleemloos kunnen doen. Hij is immers 

1.86 meter en zij amper 1.51 meter groot. We moeten de feiten dan ook herleiden tot de ware 

proporties. Onmiddellijk na de steekpartij is hij trouwens beginnen wenen en heeft hij haar 

nog verzorgd. Zij bevestigt trouwens schriftelijk dat haar eerste verklaringen vals waren 

omdat ze wraak op ham wilde nemen. Wij vragen dan ook dat de strafrechtelijke kwalificatie 

heromschreven wordt”, stelde meester Christine Merry namens de verdediging.   

Rechter Van Impe ging op dat verzoek in. Nadat de oorspronkelijke kwalificatie voor de 

raadkamer al omgezet was van poging tot moord naar poging tot doodslag, herkwalificeerde 

hij de feiten gisteren tot opzettelijke slagen en verwondingen met tijdelijke 

arbeidsongeschiktheid. Waarna hij de beklaagde tot twaalf maanden voorwaardelijk 

veroordeelde behalve voor de periode van voorhechtenis. Gisternamiddag werd Akdim R. dan 

ook weer op vrije voeten geplaatst. - R.V.W. 

 


